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- Az előadások látogatása ajánlott, hiányzást csak indokolt esetben fogadunk el. 

 

- A terepgyakorlatokon a részvétel kötelező, a gyakorlaton tanultakról jegyzőkönyv kell készüljön, 

melyet a vizsgán számonkérünk. 

 Gyakorlati helyszínek: 

- Érdi magaspart: löszfal növényzet és felhagyott művelésű területek másodlagos 

szukcessziója      2018. október 9. autóval    

           

- Farmosi kultúrtáj: Hajta vidék szikes legelői, csatornanövényzete és nádasai, homoki 

és lápi vegetáció maradványok, felhagyott gyümölcsösök, telepített erdők 

       2018. október 16. vonattal 

 

A vizsgázás feltétele a gyakorlatok maradéktalan teljesítése. 

A vizsga szóban történik az alább megadott vizsgatémakörök alapján.  

        

 

Vizsgatémakörök Agro-ökológia tárgyból az Ökológiai Gazdálkodás MSc évfolyam részére: 

 

 

- A biológiai sokféleség földi léptékű jellemzői. A diverzitás mennyiségi és minőségi megközelítése. 

A földi diverzitás kialakulásának történeti háttere (Paleokörnyezet és az antropogén kor hatása).  

 

- Növényfajok elterjedése, a flóra és a flóraelemek. Őshonos és idegenhonos fajok fogalma, az 

idegenhonosság jelensége: jelentősége és következményei a diverzitás megváltozására.  

 

- Sorolja föl és jellemezze a növényi populációk általános és specifikus bélyegeit. Az emberi 

tevékenység hatása és következményei a növényi populációk viselkedésére. Populációdinamika és a 

populáció egyensúly megváltozásának következményei.   

 

- A növényi populációkra ható legfontosabb abiotikus környezeti tényezők, és a növények 

adaptációs válasza a környezet vízviszonyaihoz, fénymennyiségéhez, a hőmérsékleti szélsőségekhez. 

Talaj-növény kapcsolata példával. 

- Sorolja föl és jellemezze a populációs kölcsönhatásokat! Mindegyikre adjon növényi példát is! Mi 

a mikorrhiza? Mi a környezeti ill. kertészeti jelentősége ennek a kapcsolatnak? 

- A vegetáció és növénytársulás fogalma, társulás koncepciók. Egy terület vegetációjának változása 

térben és időben, a szukcesszió fogalma és formái. Pionír és klimax stádium többszempontú 

összehasonlítása. Példák a természetközeli és agrár területek szukcessziójára.  (gyakorlatok anyaga) 

 

- A természetes ökoszisztémák felépítése és működése. Trófikus szintek, anyagforgalom és 

energiaáramlás. Az emberi tevékenység okozta ökoszisztéma változások. Mit jelent az ökoszisztéma 

szolgáltatás. A degradáció következményei és a kultúrökoszisztémák fenntarthatósága.  

 

- Az antropogén kor ökoszisztémái: a természetes és agro-ökoszisztémák többszempntú 

összehasonlítása. 

 



- Agrár élőhelyek (12) az Á-NÉR (2011) rendszerében. Telepített erdészeti faültetvények és 

származékaik Ősi fajtájú, gyepes vagy erdősödő, extenzíven művelt gyümölcsösök (P7) élőhely 

hazánkban? 

 
- Európa és Magyarország erdősültsége. Erdőtermészetességi fokozatok a Magyar Erdőtörvény 

szerint. Mennyi természetközeli (természetszerű) erdő van ma hazánkban? Hogyan és milyen 

arányban oszlanak meg Magyarország erdei elsődleges rendeltetésük szerint?  Keményfás jellegtelen 

erdők jelentősége hazánkban.  

 
- Milyen szempontból jelentős az Á-NÉR-ben szereplő fáslegelők, fáskaszálók, felhagyott 

legelőerdők élőhely hazánkban?  

 
- Globális környezeti problémák, és az ökoszisztéma:  A globális környezeti problémák 

kialakulásának alapvelő okai, általános jellemzői, tünetek és összefüggések.  

 

-  A lokális-, a regionális- és a globális környezeti károk összehasonlító jellemzése. Az I. és a II. ipari 

forradalom hatása az ökoszisztémára. A főtermékcentrikus termelés és környezeti hatásai. 

 

- A népességfejlődés egyes szakaszainak ismertetése, összehasonlítása, térségi fejlődésének 

különbségei, a mai állapot jellemzése. Az élelmiszertermelés növekedését gátló tényezők felsorolása, 

okai. A természetes biológiai produktívitás és az agrár ökoszisztémák kapcsolatai. 
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Az oktatók és a tárgyfelelős által kiadott gyakorlati segédanyagok. 
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